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A. Installeren 

Download het installatieprogramma en start het op 

Je krijgt volgend scherm: 

 

Volg de instructies op scherm en klik telkens “Volgende” om door te gaan. 

Tenslotte krijg je dit scherm: 

 

Klik “Installeren” om het programma effectief op je computer te installeren. 
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B. Opstarten 

Dubbelklik op het icoon “tijdbeeld”. 

De tijdsbalk verschijnt standaard linksboven op het scherm en begint te lopen. 

 

 

Je kan de tijdsbalk verslepen, vergroten of verkleinen. 

Om de balk te verslepen klik je met de linkse muisknop binnen de balk en sleep je deze 
naar een andere plaats terwijl je de muisknop ingedrukt houdt.   

Om de balk te vergroten of te verkleinen, plaats je de muisaanwijzer op de rand van de 

balk, zodat deze verandert in een dubbele pijl (  ).  Je klikt opnieuw met de linkse muis-
knop en versleept de rand tot de tijdsbalk de gewenste grootte heeft. 

 

C. Afsluiten  

Je kan Tijdbeeld niet met één muisklik afsluiten.   

Wat moet u doen? 

 Open het instellingenvenster zoals beschreven in “D. Instellingenvenster openen” 
(pag. 3). 

 Klik onderaan op de knop “Tijdbeeld Afsluiten”.  
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D. Instellingenvenster openen  

Om het instellingenvenster te openen, kan je dubbelklikken of rechts klikken op de tijdsbalk.  
Er verschijnt een dialoogvenstertje, waarin je het paswoord kan ingeven. 

Standaard is dit paswoord “tijdbeeld”.  Klik op “OK” of druk “Enter” om te bevestigen. 

 

 

E. Het instellingenvenster 

In het instellingenvenster kan je een aantal opties wijzigen:  

 

 

  

4 

3 

2 

1 

5 
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1 Looptijd Tijdsbalk 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Als je een tijd in seconden wil gebruiken, bijvoorbeeld 90 seconden, zet je dit om in een kom-
magetal. Je vult dus 1,5 minuten in. 

 

2  StopVenster 

Wanneer de tijd verstreken is, verschijnt het stopvenster.  Dit venster vult bijna het volledige 
scherm.  Het waarschuwt de gebruiker dat hij mag ophouden met zijn activiteit. 

Om het stopvenster af te sluiten geef je een paswoord in.  Dit is standaard ingesteld op “tijd-
beeld”.  Wanneer het correcte paswoord is ingetypt, verschijnt een OK-knop waarmee je het 
venster kan sluiten. 

Let op!  Er zijn in dit programma dus 2 paswoorden.  Eén om het instellingenvenster te ope-
nen en één om het stopvenster te sluiten!  Standaard zijn deze paswoorden allebei ‘tijd-
beeld’, maar je kan ze los van elkaar wijzigen of uitschakelen. 

 

Vul in hoeveel minuten de tijdsbalk 
moet lopen vooraleer het stopven-
ster verschijnt. 

Vul het aantal minuten in waarna de 
tijdsbalk rood moet kleuren.  Deze  
functie heeft als doel de gebruiker te 
waarschuwen dat zijn tijd bijna om is. 

Het getal rechts is groter dan het getal links.  Hier-
door kan de balk nooit rood kleuren.  Deze waar-
schuwing heeft verder geen gevolgen voor de wer-
king van het programma. 
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Het instellingenvenster bevat vier tabbladen i.v.m. het stopvenster. 

 

 

 

 

2.1 StopVenster Algemeen 

Duid aan of het stopvenster moet weergegeven worden na het aflopen van de tijd. 

 

 

 

 

Ruimte om paswoord in te typen 

2.1 2.2 2.4 2.3 
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2.2 Figuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Boodschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moet er een tekstboodschap 
worden getoond? 

Kies één van de standaardboodschappen of 
typ je eigen tekst. 

Gebruik een eigen fi-
guur, opgeslagen op 
uw computer. 

Duid aan of er een fi-
guur moet worden 
weergegeven in het 
stopvenster. 

Gebruik als figuur één van de 6 pic-
togrammen, aanwezig in het pro-
gramma.   

Bekijk de gekozen 
afbeelding. 

Naam van de huidige figuur 
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2.4 Paswoord 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Let op!  Het gaat hier enkel om het paswoord, gebruikt om het StopVenster te verwijderen!  
Het paswoord om toegang te krijgen tot het instellingenvenster wordt hier niet gewijzigd. 

 

 

 

 

 

Duid aan of het stopvenster met een 
paswoord beveiligd moet worden. 

Bepaal hoe vaak het stopvenster mag worden 
weggeklikt voordat dit door het paswoord ge-
blokkeerd wordt. 

Dit is een extra optie die in de meeste gevallen 
misschien overbodig is.  Je kan het aantal ge-
rust op “1” laten staan.  

Typ hier het oude 
paswoord. 

Typ hier tweemaal 
het nieuwe pas-
woord. 
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3 Geluid 

3.1 Geluid algemeen 

Bepaal of er een geluid moet worden afgespeeld wanneer de tijd om is.  Je kan dus kiezen 
tussen een stopvenster, een geluid of beiden. 

3.2 Bestand 

 

 

 

 

 

4 Paswoord Instellingen 

 

 

 

 

 

Kies een geluid, aanwezig in het pro-
gramma. 

Kies een ander geluid dat op je 
computer staat 

Speel het huidige 
geluid af. 

Naam van het huidige 
geluid 

Bepaal of een paswoord moet ingegeven worden 
om toegang te krijgen tot het instellingenscherm. 

Typ hier het oude 
paswoord. 

Typ hier tweemaal 
het nieuwe pas-
woord. 
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5 Knoppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde Vragen 

 

 Kan ik de grootte van het stopvenster wijzigen? 
 
Nee, dit is niet mogelijk.  Het is de bedoeling dat het venster bijna het gehele scherm vult 
zodat het niet zomaar genegeerd kan worden. 
 

 Kan ik het stopvenster minimaliseren of verplaatsen? 
 
Nee. Op die manier zou het gemakkelijk genegeerd kunnen worden. 

  

Klik hier om de tijdsbalk te pauzeren.  Een pauzeven-
ster zal verschijnen.  Klik “OK” in het pauzevenster om 
de tijd verder te laten lopen. 

Sluit het programma af. 

Bevestig je instellingen. 

Annuleer de aanpassingen die 
je zopas maakte. 

Raadpleeg de 
Help-functie. 
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